بسمه تعالي

موارد قابل همكاري با سازمانها جهت اجراي

حسابداري تعهدي
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اجراي حسابداري تعهدي در سال :1393
علي الماعذُ اجشاي حساتذاسي تعْذي هي تايست تَسظ واسوٌاى ساصهاى اًجام گيشد  .لىي تا تَجِ تِ ايٌىِ دس
دٍسُ ساُ اًذاصي تا تثثيت ٍ تاييذ خشٍجيْاي سيستن حساتذاسي تعْذي تِ هٌظَس پاسخگَيي تِ ًْاد ّاي ًظاستي الصم
است هثٌاي ًمذي فعلي ًيض اداهِ ياتذ ٍ .اص عشفي تا تَجِ تِ حجن واس دس دٍس ُ ساُ اًذاصي ٍ تخصَظ ايٌىِ سٍش
حساتذاسي تعْذي داساي عوليات هالي ٍثثت تسياس سيض تش ٍ ٍسيع تشي ًسثت تِ هثٌاي ًمذي داسد ّ .وچٌيي واسضٌاساى
اهَسهالي تا فشآيٌذّا ٍ سٍش ّاي حساتذاسي تعْذي خَ ًگشفتِ اًذ الصم است عالٍُ تش تىاسگيشي اتضاس ّاي افضايص
اًگيضُ جْت استفادُ هفيذ تش اص واسوٌاى ًظاست ٍ ّوىاسي الصم اص عشيك ًاظش ٍعشاح حساتذاسي تعْذي ّوشاُ تا تىويل
آهَصضْاي الصم تا تْيِ صَستْاي هالي اًجام گيشد.
دسصَست دسخَاست آى هَسسِ جْت اجشاي حساتذاسي تعْذي دس سال  ، 1393تا دس ًظش گشفتي ّوىاسي
ٍهطاسوت واسوٌاى هشتثظ تِ جْت اسائِ اعالعات ٍ ّوىاسي جْت آضٌايي عولي ٍآهَصضْاي الصم ٍ جْت اًجام
الذاهات ريل ضشح ريل هي تايست اًجام گشدد:
 1ـ ثثت اعالعات تْيِ ضذُ سالْاي لثل دس حساتْا هغاتك تا دستَسالعول حساتذاسي تعْذي ضاهل حساتذاسي جاسي
ٍعشحْاي توله سشهايِ اي ٍ دسآهذ دٍسُ ّاي ضثاًِ ٍ...
 2ـ سسيذگي وٌتشل ٍثثت وليِ اسٌاد حساتذاسي تشهثٌاي تعْذي تشاي وليِ فعاليتْاي هالي ساصهاى اعن اص جاسي  ،عوشاًي ،
دسآهذ ًٍٍ ...ظاست ٍوٌتشل تش اجشاي صحيح وليِ فشآيٌذّاي هالي ٍوٌتشل داخلي تشهثٌاي تعْذي تِ جْت اعويٌاى اص ثثت
وليِ ٍلايع ٍ اعالعات دس حساتْا .
 3ـ ثثت وليِ اعالعات خشيذ اهَال ٍ داسائيْا ٍ تعويشات اساسي هشتَط تِ آى ٍ ّوچٌيي هحاسثِ ليوت توام ضذُ اهَال
خشيذاسي ضذُ ٍياپشٍطُ ّاي دس جشياى ساخت دس عي سال 1393
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 4ـ وٌتشل ٍ ًظاست ٍتىيول اعالعات سيستن اهَال ٍ داسايْاي خشيذاسي ضذُ ٍهحاسثِ استْالن ٍ ثثت دسحساتْا دس عي
سال تِ تفىيه فعاليت هشاوض ّضيٌِ ٍ ٍاحذ ّاي تاتعِ (حساتذاسي داساييْاي ثاتت)
 5ـ وٌتشل ًٍظاست تشوليِ خشيذّا ٍفشآيٌذ تذاسوات ٍليوت گزاسي وليِ خشيذّا دس سيستن حساتذساي اًثاس ٍ صذٍس اسٌاد
حساتذاسي وليِ الالم ٍسٍدي ٍخشٍجي تِ اًثاسّا تشهثٌاي تعْذي ٍدس ًْايت اًثاسگشداًي پاياى سال ٍ استخشاج هغايشتْاي
احتوالي ٍاصالحات الصم ( حساتذاسي هَجَد واال ٍاًثاس).
 6ـ ضٌاسايي ٍثثت وليِ اعالعات هالي هشتَط تِ دسآهذّا دٍسُ ّاي ضثاًِ ٍ ،ضعيت هغالثات ٍّ ،وچٌيي سايش دسآهذّا اص
جولِ ضٌاسايي ٍ ثثت دسآهذّاي هشتَط تِ پظٍّطىذُ ّا ٍهشاوض ٍاتستِ ٍتا تَجِ تِ دستَس العول ّاي حساتذاسي تعْذي
دس عي سال . 1393
 7ـ جوع آٍسي ٍضٌاسايي ٍثثت اعالعات وليِ لشاسدادّاي هَجَد تخصَظ لشاسدادّاي عوشاًي ٍضٌاسايي ثثت
اعالعات هشتَط تِ ّضيٌِ پشٍطُ ّا  ،هغالثات ٍ تعْذات وليِ پيواًىاساى تشهثٌاي حساتذاسي تعْذي دس حساتْا .
 8ـ وٌتشل ٍ سسيذگي جْت ثثت وليِ اعالعات هشتَط حمَق ٍدستوضد ٍپشسٌلي (تا فشض سا ُ اًذاصي سيستن حمَق
ٍدستوضد يىپاسچِ تا سيستن تعْذي ) ٍثثت وليِ ّضيٌِ ّا تشهثٌاي تعْذي دسعي سال ٍ اًجام ثثتْاي هشتَط تِ پاياى سال
اص جولِ هحاسثِ رخيشُ تاص خشيذ سٌَات واسوٌاى ٍ رخيشُ پاداش پاياى خذهت واسهٌذاى  ،هاًذُ هشخصي استفادُ ًطذُ ٍ
تعْذات هشتَط تِ حمَق ٍهضاياي واسوٌاى وِ تعلت عذم ٍجَد اعتثاسپشداخت ًطذُ اًذ ٍثثت آى دسحساتْا تشهثٌاي
دستَسالعول حساتذاسي تعْذي .
 9ـ ضٌاسايي ٍثثت وليِ تعْذات ٍّضيٌِ ّاي اًجام ضذُ دس عي دٍسُ هالي  92وِ تاتت آى پشداختي اًجام ًگشفتِ دسپاياى
سال تا تَجِ تِ دستَسالعول حساتذاسي تعْذي هاًٌذُ ّضيٌِ ّاي استفادُ اص خذهات عوَهي آب ٍتشق ٍتلفي ٍ.......
 10ـ اًجام وٌتشل ّا ٍ ثثت ّاي الصم دس استثاط تا وٌتشل تَدجِ ٍاعتثاسات استخشاج گضاسضات عولىشد تَدجِ ٍاعتثاسات
تش حسة تشًاهِ ّا ٍفعاليت ّا  ،عشح ّا ٍپشٍطُ ّا  ،هٌاتع عوَهي ٍ اختصاصي ٍ ّوچٌيي تشحسة هشاوض ّضيٌِ ،
ٍاحذّاي تاتعِ ٍهعاًٍت ّاي ساصهاى تش هثٌاي دستَسالعول ّاي حساتذساي تعْذي ٍاستخشاج گضاسضات تفشيغ تَدجِ
ٍعولىشد سالياًِ
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 11ـ تْيِ گضاسضات وٌتشلي ٍهياى دٍسُ اي تش هثٌاي حساتذاسي تعْذي تِ هٌظَس حصَل اعويٌاى ٍ ًظاست دس عي دٍسُ اص
سًٍذ اجشاي حساتذاسي تعْذي
 10ـ وٌتشل ٍثثت وليِ اسٌاد دسيافتٌي  ،تضويٌات ٍ ،سپشدُ ّا دس حساتْا ٍتعييي ٍضعيت آى ٍتْيِ صَستْاي هغايشت
تاًىي تشاي حساتْاي تاًىي ٍ......
 11ـ اًجام وليِ عوليات هشتَط تِ تستي حساتْا دس پاياى دٍسُ هالي ٍتْيِ صَستْاي هالي اساسي ٍ ياد داضت ّاي ّوشاُ
تشهثٌاي حساتذاسي تعْذي ٍ اًجام اصالحات پيطٌْادي تَسظ حساتشساى ساصهاى.
اًجام عوليات اص خشداد 1393آغاص لغايت پاياى تيشهاُ ّ 1394وشاُ تا تحَيل ًْايي صَستْاي هالي اداهِ خَاّذ داضت .
لزا تا تَجِ تِ حجن عوليات ساصهاى دسصَست دسخَاست ساصهاى ٍ تاهيي ّضيٌِ ّاي هشتَعِ ايي ضشوت آهادگي داسد
دس آى ساصهاى تشاي يه دٍسُ  14هاِّ هستمشًوَدُ تا اجشاي تا استمشاس واسضٌاساى هالي توام ٍلت تا تجشتِ الصم
حساتذاسي تعْذي دس سال  1393تصَست واهل اًجام گشدد.
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